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شخص ُمصاب بالمرض و حاصل على عالج ناجع، معلومات  -مرض فیروس العوز المناعي البشري
 للمریض

 
 النشرة الخاّصة بالحمایة من العدوى و الُمقّدمة من قبل أطباء مكافحة االمراض الُمعدیة

 
 ما سبب حصولك على ھذه المعلومات؟

عالجك باألدویة الرادعة للمرض و التي قام الطبیب بتقییمھا أنت تُعاني من مرض فیروس العوز المناعي البشري و یتم 
 على أنّھا عالج ناجع و فعّال. العالج الناجع یعني:

 
 ان نسبة الفیروس في دمك سیكون دائماً غیر قابل للقیاس. •
 یجب ان تحرص على تناول األدویة بشكل منتظم و أستناداً الى الوصفة الطبّیة. •
مّرات في  4-2ك لفحص مستوى الفیروسات و العالج، و یكون في الغالب بین یجب حضورك بشكل منتظم و ذل •

 السنة أو أستناداً الى تقییم الطبیب الُمعالج.
 

 ماھو مرض فیروس العوز المناعي البشري؟
 ةتوجد حالیّاً أدویة تقوم بتقلیل كمیّ إّن مرض فیروس العوز المناعي البشري ھو مرض یؤثُّر على جھاز المناعة لدیك. 

الفیروسات في الجسم و تساھم في ان یعیش الشخص الُمصاب بمرض فیروس العوز المناعي البشري حیاة طویلة و جیّدة 
إذا تّم تناول االدویة بالشكل الصحیح. إذا كان الشخص یُعاني من عدوى فیروس العوز المناعي البشري و كان لدیھ عالج 

ال یُمكن الشفاء التاّم من عدوى االصابة بفیروس نقص عند االتصال الجنسي.  فعّال و ناجع، ال یوجد خطر االصابة بالعدوى
 المناعة البشریّة، و حتّى في حالة توفُّر العالج الناجع سیبقى الفیروس في الجسم. 

 
 كیف تنتقل عدوى مرض فیروس العوز المناعي البشري؟ 

جعة بدون حمایة، إّما عن طریق المضاجعة المھبلیّة أو تّم أنتقال العدوى عند ّمعظم المصابین بالمرض من خالل المضا
المضاجعة عن طریق فتحة الشرج و أحیاناً ممارسة الجنس عن طریق الفم. ان الدم الغني بفیروس العوز المناعي البشري 

ذاتھا. اّال ان ینقل العدوى و یتّم نقل العدوى من شخص الى آخر عند نقل الدم، وخز اإلبرة أو إذا أستخدمنا أدوات الحقن 
العالج الناجع و الفعّال ضد مرض فیروس العوز المناعي البشري یقوم بتقلیل كمیّة الفیروسات في الدّم بدرجة كبیرة بحیث 

ال یعدي الشخص الُمصاب عند المضاجعة الجنسیة. ال یمكننا أستبعاد خطر العدوى من شخص ُمصاب بالمرض بشكل 
الدم على سبیل المثال عند الوخز أو الجروح القطعیّة أو عند توزیع اإلبر حتّى لو  كامل عند حدوث خطر االصابة بعدوى

كان الشخص لدیھ عالج ناجع و فعّال إذ ال توجد دراسات تُشیر الى ذلك. قد ینتقل مرض فیروس العوز المناعي من األم 
م ُمصابة بالعدوى، یمكننا إزالة خطر إصابة الى االطفال خالل فترة الحمل، الوالدة و الرضاعة. إذا ورد الى علمنا ان األ

 االطفال من خالل أعطاء االدویة  و االمتناع عن الرضاعة.
 

 ماھي الحاالت التي ال ینقل فیھا مرض فیروس العوز المناعي العدوى؟ 
ال تنتقل عدوى مرض فیروس العوز المناعي عن طریق الحضن، التقبیل او المداعبات. و كما ال تنقل الدموع، البول، التقیؤ 

أو الرشح عدوى مرض فیروس العوز المناعي اال إذا كان مخلوطاً بالدم. ال یُشّكل الدم الموجود على الجلد السلیم خطرا 
 بالعدوى. 

 
 الحقوق 

یروس العوز المناعي البشري، الزیارات في عیادة أستقبال المرضى و العالج مجانّي بموجب قانون إّن أختبار مرض ف
 الحمایة من العدوى. 

و كما یحقُّ لك الدعم االجتماعي و النفسي الضروري للتعامل مع المرض. سیقوم الطبیب بأعطائك النصائح الالزمة و ذلك 
 لتجنُّب تعریض اآلخرین لخطر العدوى. 

 
 الحیاة المھنیّة

 ان االصابة بعدوى فیروس العوز المناعي البشري ال یؤدّي عادة الى تحدید دراستك او حیاتك المھنّیة.
 

 الحمل و الرضاعة
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مكانك الحصول على المساعدة انت و شریكتك لكي تصبح حامالً و ذلك بأقل قدر ممكن من خطر أنتقال العدوى الى إب
یّة إبالغ الرعایة الصح والتي تعاني من مرض فیروس العوز المناعي البشري المسؤولیة فيطفلك. تتحّمل المرأة الحامل 

ذلك للتمّكن من أتخاذ األجراءات الالزمة. ال ینبغي ووالوقائیة عن عدوى فیروس العوز المناعي بفترة ُمبّكرة في الحمل 
 للنساء اللواتي یعانین من فیروس العوز المناعي البشري لھن الرضاعة.

 
 األطفال المصابون بفیروس نقص المناعة البشریة

یتلقى الوالدین/أولیاء االمر واألطفال تدریجیاً معلومات حول الوقایة من العدوى التي تناسب أعمارھم. و كما یتمتّع االطفال 
قد  فال و لكنالمصابون بمرض فیروس العوز المناعي البشري بالحق ذاتھ في رعایة االطفال و المدرسة مثل بقیّة االط

یكون لدیھم أحتیاجات خاّصة یجب االلتفات الیھا. یستطیع الطبیب الُمعالج أو طبیب الوقایة من العدوى أعطاء المعلومات 
 الى الروضة إذا وافق الوالدین او أولیاء االمر. یتوّجب أبالغ صّحة الطالب عندما یبدأ الطفل في المدرسة.

 
 مھبلي، الشرجي و ممارسة الجنس عن طریق الفم.الواقي الذكري في حالة الجماع ال

إّن الواقي الذكري حمایة جیّدة ضد مرض فیروس العوز المناعي البشري و بقیّة االمراض التي تنتقل عن طریق ممارسة 
صى الجنس. لن تكون ّملزماً بأستخدام الواقي الذكري عند المضاجعة عندما یكون لدیك عالجاً ناجعاً و فعاالً و لكن یّو

 بأستخدامھ و ذلك للحمایة من بقیّة االمراض التي قد تنتقل عن طریق ممارسة الجنس.
 

 التعامل مع الدم بكونھ ناقل للعدوى
 یجب ان یستخدم الشخص الذي یكون على تماس مع دمك عند تضمید الجرح القفّازات. •
مفتوح او في حاالت حوادث الوخز  إذا كان أحدھم بتماّس مع دمك، اي على سبیل المثال كأن یدخل الدم في جرح •

او الجروح القطعیّة، یجب علیك إخبار الشخص ان الدم قد یكون ناقالً للعدوى بمرض فیروس العوز المناعي 
 البشري و ان علیھ االتصال أسرع ما یُمكن بعیادة العدوى أو الخط الساخن و ذلك بغرض أجراء تقییم.

 
 عدم نقل العدوى ألي شخص آخر قواعد السلوك التي یجب اتباعھا من أجل

ان مرض فیروس العوز المناعي البشري مرض خطیر أستناداً الى قانون الحمایة من العدوى. انت ُملزم بعدم نقل العدوى 
الى األشخاص اآلخرین. إذا كان ھناك خطر العدوى یجب علیك أبالغ اآلخرین بمرضك. ندرج أدناه القواعد السلوكیة التي 

من العدوى أستناداً الى المجاالت التي یشملھا القانون. تنطبق معظم القواعد على جمیع األشخاص المصابین  من شأنھا الحدّ 
بفیروس نقص المناعة البشریة في حین یعتمد بعضھا اآلخر على وضعك و كما أّنھا تتغیّر أیضاً مع مرور الوقت. یقرر 

 الطبیب أي من قواعد السلوك التالیة سوف تنطبق علیك.
 

ع بالدم، األعضاء أو األنسجة بغرض زرعھا. .1  ال یجوز لك التبرُّ
إذا كنت تستخدم الحقن الطبیة، القنّیة او السرنجة أو غیرھا من أالدوات التي یمكن الغرز بھا و التي تُستخدم  .2

 لالغراض الطبّیة، یتوجب علیك ان ال تسمح لآلخرین بأستخدامھا.  
إذا كنت تستخدم الحقن الطبّیة أو السرنجة لحقن المخدرات أو ما یُشابھ ذلك، یتوجب علیك عدم السماح لآلخرین  .3

بأستخدامھا. ال یجوز أستخدام أكواب الخلط المشتركة. یجب ان تُخزن كافّة معدّات الحقن و یتم التخلُّص منھا 
 بطریقة ال تشكُُّل خطراً لنقل العدوى لآلخرین. 

 ”بالعدوى عن طریق الدم”جتك الى الرعایة الصحّیة أو رعایة االسنان علیك ان تخبر الطبیب أنّك ُمصاب عند حا .4
قبل البدء باالجراءات التي تنطوي على خطر العدوى مثل الوخز باإلبرة او الجروح القطعیة، على سبیل المثال 

في الرعایة الصحّیة او رعایة االسنان في حالة عند التداخالت الجراحّیة.  و لكنّك ال تحتاج ان تّبلغ الموظفین 
 الفحوصات الروتینیة البسیطة و یشمل ذلك أیضاً تحالیل الدم و الُحقن.

 ال تشارك أستخدام االدوات القاطعة مثل شفرة الحالقة مع اآلخرین .5
 یجب علیك الحضور في مواعید المراجعة الضروریة عند الطبیب. .6

 
لوكیّة التي حصلت علیھا خاطئة یمكنك االتصال بطبیب الوقایة من العدوى في التنظیم النیابي إذا كنت تعتقد ان القواعد الس

 للمحافظة/في منطقتك.


	ماهي الحالات التي لا ينقل فيها مرض فيروس العوز المناعي العدوى؟

